
 

    

Voor in de agenda 
 
5 december 
Sinterklaas op school 
……………………………………. 
6 december 
Groep 1 t/m 4 leerlingen vrij 
…………………………………… 
22 december 
Kerstfeest op school 
………………………….. 
23 december 
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
 

 
 

Nieuwsbrief 01-12-2022 
 

Sinterklaas 
Op maandag 5 december komt Sinterklaas het Kwartier bezoeken.  We willen je 
daarom vragen om te zorgen dat je kind(eren) om 8.25 uur in school zijn. Zo 
kunnen wij tijdig buiten opstellen voor zijn aankomst.  De kinderen kunnen hun 
eigen eten drinken meenemen die dag. Zij krijgen op school lekkere 
pepernoten/strooigoed van Sint, dus afhankelijk van je kind kun je iets 
minder/geen eten meegeven.   
Daarnaast willen we vragen om zo veel mogelijk lopend of met de fiets te 
komen, zodat de straat (De Curtis) en parkeerplaatsen vrij zijn van auto's. Dit is 
nodig i.v.m. de aankomst.  
Ouders die dit leuk vinden , kunnen komen kijken bij de aankomst van 
Sinterklaas. Sint komt om 8.45 uur aan op het lage plein. Ouders mogen op het 
hoge plein of langs het voetbalveld staan. (niet aan de kant van de skatebaan, 
omdat daar Sint aankomt) .   
De groepen staan op het lage plein met de leerkrachten. We vragen de ouders 
om niet bij de kinderen te gaan staan, zodat de leerkrachten goed overzicht 
kunnen houden op de groepen.   

Wij kijken uit naar een mooi feest      ! 
Sinterklaascommissie 
 
 MijnRapportfolio 
Tijdens het klankbordoverleg met een aantal ouders, leerkrachten en directie 
hebben wij het eerste concept van het nieuwe rapportfolio besproken. 
Het was waardevol om met elkaar te kijken naar onze nieuwe wijze van 
verslaglegging over de voortgang van uw zoon/dochter. 
Het digitale rapportfolio vervangt het huidige rapport/schoolverslag. 
MijnRapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal 
portfolio. Het rapportfolio is helemaal ingericht naar de wensen en visie van 
onze school. Het onderwijs verandert voortdurend en ieder kind ontwikkelt zich 
op zijn of haar eigen manier. Er ontstaat steeds meer de behoefte om niet 
alleen de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook de ontwikkeling van 
het kind in beeld te brengen. De ontwikkeling wordt zo op meerdere vlakken 
zichtbaar gemaakt waarbij het kind en leerkracht beide inbreng hebben. 

MijnRapportfolio is speciaal ontwikkeld met en voor het primair onderwijs.  

 
Inloop  
Onze school is door de oudervereniging weer prachtig versierd in de Sint sfeer. 
Volgende week wordt de school weer omgezet naar Kerst. 
Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 13 of vrijdag 16 december  vanaf 
14.00 uur, samen met uw zoon/dochter even een kijkje in de klas te komen 
nemen en zo mee te genieten in onze gezellige en mooie school in kerstsferen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


